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Fiskars 23.5.2009
fl Iloisia retkeläisiä 
Fiskarsissa.

‚Kuvassa vasemmalla 
Anna-Lisa Korhonen, 
Ritva ja Tapio Seppälä 
tilataideteiksen koristeina.

fl Kuparipajan tiloissa sijaitsee 
näyttelytiloja ja ravintola.
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Forssa 14.11.2009
fl Retkeläiset 
seuraavat lasinpuhal-
lusesitystä Humppi-
lassa. Edessä oikealla 
Ulla Gustafsson.

‡Lasinpuhaltaja 
Reima Maaranen 

työstämässä lasilintua. 
Kuva Lauri Perho.

‡Retkeläiset 
Forssan teatterin 
katsomossa. 
Kuva Marjatta 
Tahvanainen.
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Pääkirjoitus talvella 2009

Puheenjohtajan terveiset

Hyvät ystävät, pihlajistolaiset ja viikinmäkeläiset!

Siitä on pitkä aika, kun lehti viimeksi ilmestyi. Saimme uuden tiedottajan kesällä 
2008, mutta se onni ei kestänyt kauan. Tiedottajamme muutti pian pois Pihlajis-
tosta ja lehti jäi tekemättä. Hallituksessa päätettiin, että teemme kuitenkin leh-
den tänä vuonna. Tämä lehti on siis tehty suurella innolla ja tahdonvoimalla. 

PERÄÄNKUULUTAN kuitenkin löytyisikö alueeltamme tiedottajaa, joka olisi ha-
lukas auttamaan lehden teossa tai joka ryhtyisi lehden päätoimittajaksi. Yhdes-
sä hyvää tulee!

Seuraava lehti on tarkoitus ilmestyä keväällä 2010. Lehden toimitus jää nyt 
odottelemaan teiltä artikkeleita!
Voitte myös kirjoitella ja ottaa kantaa internet-sivuilla www.pihlajisto.com.

Haluan lähettää lämpimät kiitokseni kaikille kirjoittajille, sillä ilman teitä ei lehteä 
olisi tullut.

Kiitokset myös talkoolaisille, jotka jakavat lehden.

Lopuksi toivotan Teille kaikille oikein  Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pihlajistossa, 20.11.2009

Ulla-Anita Gustafsson 

gsm 040 522 1910
email pamag@saunalahti.fi

Etsimme lehdelle uutta päätoimittajaa. 
Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan 
tai sihteeriin.

WANTED!
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Lehden julkaisee: Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Lehti jaetaan maksutta kaikkiin Pihlajiston ja Viikinmäen asuntoihin sekä yrittäjille talkoo-
voimin
Pihlajiston-Viikinmäen kotisivut: www.pihlajisto.com
Sivuja hoitaa Henrik "Kipris" Jokela, sähköposti: atkon@saunalahti.fi
Asukastila: Mesta, Salpausseläntie 14, Kerhohuone
 
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tavoit-
teena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen 
ja parantaminen järjestämällä erilaista toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukas-
lehteä sekä vaikuttamalla viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi.

Hallitus:
Ulla Gustafsson, puheenjohtaja, sähköposti pamag@saunalahti.fi puh. 040-522 1910
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri, sähköposti anna_lisak@hotmail.com  puh. 040-767 4937
Silja Muuri-Möykky puh. 050-543 9822
Paula Perho puh. 050-566 3336
Sulo Sallinen puh. 044-517 1241
Ritva Seppälä  puh. 050-546 8593
Raija Siirilä puh. 040-715 3076
Rahastonhoitaja: Armi Kuusela  puh. 050-574 7138

Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä. 
Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen. 
Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin. Samoin yhdistyksen 
organisoimat yhteiset projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut. Tervetuloa mukaan! 
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Pihlajistolaiset ja viikinmäkeläiset tekivät 
yhdistyksen järjestämän kesäisen retken 
Länsi-Uudellemaalle 23.5.2009. Ohjelmassa 
oli tutustuminen Mustion linnaan ja Fiskar-
sin ruukkialueelle. 

Mustion Linna
Sateisena toukokuun aamuna joukko pihlajis-
tolaisia ja viikinmäkeläisiä ahtautui bussiin Sal-
pausseläntien päässä ja matka suuntautui län-
teen. Sade hellitti saapuessamme Mustion linnan 
pihalle. Linna on yksi Suomen arvokkaimmista 
herraskartanoista, sen rakennutti kokonaan 
puusta ruukinpatruuna Magnus Linder 1783 
- 1792. Linnaa esitteli meille hyvin värikkäästi 
anekdootteja kertoen linnan opas. Linnaan on 
tehty alusta pitäen kaksinkertaiset ikkunalasit 
– ensimmäiset Suomessa. Hyvin säilyneet van-
hat parkettilattiat, ihastuttavat seinämaalaukset 
sekä upeat kaakeliuunit koristavat ainutlaatuisen 
puulinnan huoneita.
Kierroksen aikana kuulimme linnan historiasta, 
se on ollut Linderin suvun omistuksessa tähän 
päivään asti – pieniä taukoja lukuun ottamat-
ta. Patruunat olivat värikkäitä persoonia. Hjal-
mar Linder, joka rakasti pietarilaisia seurapiire-
jä, sai suvun teollisuuslaitokset kukoistamaan. 
Hän pelästytti ihmisiä ajelemalla linnan teillä 
Suomen ensimmäisellä autolla. Hän oli myös 
aatteillaan edistyksellinen, hänen työläisillään 
oli 8 tunnin työpäivä jo ennen työaikalainsää-
däntöä, ilmaiset asunnot ja 
verovapaus. Linder pakeni 
vuoden 1918 sodan jaloista, 
ja palattuaan hän löysi omai-
suutensa koskemattomana. 
Suomenlinnan vankileireistä 
järkyttyneenä hän vaati kir-
joittamassaan artikkelissa 
vangeille armahdusta ja te-
loitusten kieltämistä. Hänen 
ajatuksensa eivät miellyttä-
neet toisia samoissa piireis-
sä liikkuvia henkilöitä, jonka 
johdosta hän valitsi vapaa-
ehtoisen maanpaon. Nykyi-

Kesämatka 
Länsi-Uudellemaalle

nen linnan isäntä on Magnus Linder.
Linnaa ympäröi suuri, kaunis puisto, jossa toi-
mii kesäteatteri. Tänä vuonna esitettiin vuoteen 
1808 sijoittuva kappale ”Sofian aika”. 

Fiskars
Kahvitauon jälkeen matka jatkui Mustiolta Fis-
karsiin. Perillä mukaamme tuli helsinkiläinen 
eläkkeellä Fiskarsiin muuttanut opas, jonka 
kanssa kiertelimme aluetta ja saimme kuulla 
mielenkiintoisia kertomuksia ruukin historiasta. 
Johan von Julin oli voimahahmo, joka sai ruukin 
kukoistamaan 1820-luvulla. Toiminta keskittyi 
raudan jalostukseen, mutta myös maataloutta 
ja metsänhoitoa kehitettiin. Julin perusti ruukin 
oman sairaalan ja koulun, joka siihen aikaan oli 
edistyksellistä. 1980-luvulla teollinen toimin-
ta siirrettiin Billnäsiin. ”Elävä ruukki”-teemalla 
Fiskars pyrki saamaan alueelle uusia asukkaita 
ja toimintoja. Ympäristö ja vanhat rakennukset 
vetosivat varsinkin taiteilijoihin ja nykyään alu-
eella toimii taiteilijoiden osuuskunta, johon kuu-
luu 105 jäsentä. Kierroksen jälkeen retkeläiset 
saivat kierrellä ja katsella aluetta omaan tahtiin, 
sääkin parani sopivasti. Yhdessä syödyn päi-
vällisen jälkeen matka jatkui Pihlajistoon, johon 
saapui väsyneitä mutta tyytyväisiä retkeläisiä. 
Taas oli koettu yhdessä onnistunut kesämatka.

Anna-Lisa Korhonen
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Artikkeli perustuu Viikki-projektin johtajan 
Heikki Rinteen Pihlajiston koululla vuosi sit-
ten pitämään alustukseen ja tämän vuoden 
lopulla tekemääni haastatteluun tilanteen 
päivittämiseksi. Artikkeli painottuu meneil-
lään olevan Viikinmäen länsiosan suunnit-
teluun ja rakentamiseen. Myös Pihlajiston 
keskustan ja Viikin-Latokartanon rakenta-
mista ja tulevaisuutta pohdiskellaan samas-
sa yhteydessä. 

Viikinmäki

Viikinmäen uudisalueen itäosa on jo lähes val-
miiksi rakennettu. Asukkaita itäosassa tulee 
olemaan sen valmistuttua noin 1300. Koko 
Viikinmäkeen tulee asukkaita noin 3600 sen 
valmistuttua ensi vuosikymmenen puolivälin 
paikkeilla – saman verran kuin nykyisessä Pih-
lajistossa.
Ampumarata-alueen puhdistustyöt alkavat olla 
lopuillaan. Pintamaata joudutaan poistamaan 
vielä paikoin mm. alueen pohjoisosissa. Kun-
nallistekniikan – katujen, viemäri- ym. verkos-
tojen ja puistojen – rakentaminen on hyvässä 
vauhdissa. Viikinmäen halkaiseva Harjannetie 
lukuisine siltoineen ja kallioleikkauksineen alkaa 
olla valmis. Se avataan liikenteelle ensi vuoden 
alkupuolella. Bussiyhteydet kulkevat kuitenkin 
nykyistä reittiä Hernepellontiellä vielä jonkin ai-
kaa, siihen asti kunnes Viikinmäen länsiosa on 
pääosin rakennettu. Vantaan rantoja seuraileva 
voimalinja on siirretty syrjemmälle rakentamisen 
tieltä ja jokirannan maisemointityöt alkavat olla 
lopuillaan. Ensimmäisten talojen rakentaminen 
alueen eteläosassa käynnistyi vuoden alussa. 

Viikinmäen länsiosasta tulee muodostumaan 
suunnittelijoiden mukaan omaleimainen kukku-
lakaupunki, jossa on hienoja näköalapaikkoja. 
Asuntotontteja rakennuttamiseen luovutetta-
essa käytetään suunnittelu- ja tontinluovutus-
kilpailuja, joilla pyritään varmistamaan alueen 
laadukas toteutus. Länsiosan rakennukset tu-

Kuulumisia Pihlajiston ja Viikinmäen 
ympäristön suunnittelusta 
ja rakentamisesta

levat olemaan pääosin 2-3 kerroksisia kaupun-
kipientaloja. Luonnonkiveä käytetään runsaas-
ti.  Rakennustyyli ja valaistus pyritään saamaan 
välimerelliseksi. Erityistavoitteena on ollut tur-
vallisen ja suojaisan lähiympäristön muodos-
taminen ja alueen korkean sijainnin tarjoamien 
hienojen näköalojen hyödyntäminen. Rinteisiin 
kehitetään niihin soveltuvia talotyyppejä.
 
Asuntorakentaminen on omistusasuntovaltais-
ta – ja arvokasta, mikäli suunnitelmat näissä ta-
louden taantuman oloissa pitävät kutiaan. Har-
jannetien loppupäähän Lahdentien varteen on 
suunnitteilla muutama kaupungin vuokratalo. 
Lahdenväylän varteen Viikinmäen länsiosaan 
on kaavoitettu myös kaksi tonttia toimistotaloil-
le. Vantaanjoen ranta ja laaksot on kunnostettu 
puistoalueiksi. Vantaanjoen yli on rakennettu 
uusi kevyen liikenteen silta (sillan avajaisista 
enemmän muualla tässä lehdessä).

Asuntorakentaminen

Asuntorakentaminen käynnistyi Viikinmäen ete-
läosassa vuoden 2009 alussa ATT:n vuokra- ja 
asumisoikeustaloilla. Kerrostalot saavat nykyis-
tä elävämmän ilmeen ja niiden vieressä olevaan 
monttuun rakennetaan pysäköintilaitos. Se mai-
semoidaan Lahdentien suuntaan kalliolouheella. 
Tänä syksynä on alkanut myös uuden kaupun-
gin vuokratalon rakentaminen Hernepellontien 
varteen, puhdistamon ja siitä itään olevien ta-
lojen väliin. Se on kerrostalojen kehittämishan-
ke, jossa pyritään pieneen lämmönkulutukseen. 
Ensi vuoden puolella käynnistyy myös muuta-
mia uusia asumisoikeuskohteita alueen etelä- ja 
länsireunassa. 
Alueen länsiosan omistusasuntojen rakentami-
nen on viivästynyt taloudellisen taantuman joh-
dosta. Peab Oy:n pienehköä terassitalokohdetta 
Harjannetien varrella aletaan markkinoida jo vuo-
denvaihteen tienoilla. Aleen eteläosaan Vantaan 
rantaan sijoittuvien seitsemän omakotitontin 
(kunkin tontin kerrosala on 180 m2) luovutuskil-
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pailu käynnistyy vuodenvaihteessa. Tarkemmat 
tiedot löytyvät kiinteistöviraston nettisivuilta. 
Muista Viikinmäkeen liittyvistä suunnitelmista 
Heikki kertoi sen verran, että Viikintien ja Lah-
dentien väliin Vantaan rannalle sijoittuvan Kalas-
tajanrannan hitas-asuntojen rakentaminen on 
viivästynyt, mutta käynnistynee ennen kesää. 

Alueen palvelut

Päiväkoti Vikkeri valmistui Viikinmäkeä halko-
van Harjannetien varteen vuoden 2008 lopulla 
ja toiminta alkoi alkuvuodesta 2009. Kaupungin 
investointiohjelmaan sisältyy myös noin vuonna 
2012 rakennettava korttelitalo Viikinmäen länsi-
osaan. Taloon tulee ala-asteen koulu, päiväkoti 
ja leikkipuisto. Länsiosaan on suunniteltu myös 
elintarvikekioski rakenteilla olevan asuintalon 
pohjakerrokseen. Muilta osin Viikinmäki tukeu-
tuu Pihlajiston ja Viikin keskuksen julkisiin ja yk-
sityisiin palveluihin. 
 
Joukkoliikenne

Alueen joukkoliikenneverkon muo-
dostavat pääkaupunkiseudun poi-
kittaislinja Jokeri – joka palvelee 
myös Pihlajistoa - ja keskustaan 
suuntautuva bussilinja 71, joka kul-
kee nykyisin Hernepellontietä, mutta 
siirtyy aikanaan Harjannetielle. Joke-
ri on osoittautunut erittäin suosituk-
si ja ajoittain jopa ruuhkautuneeksi. 
Suunnitteilla on että Jokeri siirtyisi 
myöhemmin kiskoille jolloin sen kul-
jetuskykyä voitaisiin nykyisestä lisätä 
(tästä tarkemmin YTV:n nettisivuilla). 
Lahdenväylän uusi leveämpi alikul-
kusilta on tätä kirjoitettaessa vii-
meistelyä vaille valmis. Lahdenväy-
län kehittämissuunnitelmiin sisältyy 

Hernepellontien varteen ensi vuonna nouseva kaupungin vuokratalo 
Rakentaminen käynnistyi marraskuussa.

Viikinmäki,  As Oy Sinisimpukka 
ATT:n hitas-kohde Vantaanjoen rantakalliolla. Rakentaminen alkaa, 
kun suhdanteet paranevat.

myös bussipysäkkien rakentaminen Viikinmäen 
länsiosan kohdalle.
Viikin-Latokartanon rakentaminen alkaa olla 
lopuillaan. Gardeniaa vastapäätä rakenteilla 
olevat HOAS:n opiskelija-asunnot valmistu-
vat ensi kesänä. Viikin tiedepuistoon Prisman 
viereen suunnitellaan NCC:n ja Fennian mata-
laenergiataloja. Mikäli markkinointi onnistuu, 
rakentaminen alkaa keväällä. Uusina palveluina 
Viikkiin on valmistunut peruskoulun ala-aste ja 
liikuntahalli ulkokenttineen sekä viime keväänä 
valmistunut päiväkoti Toivo, joka jo nyt potee 
tilanahtautta.
Viikintieltä pohjoiseen Lahdentielle suunnitellun 
eritasoliittymän rakentaminen on toistaisek-
si tyssännyt Tielaitoksen rahanpuutteeseen, 
mutta hanke pyritään saamaan käyntiin parin 
vuoden sisällä. Samalla jatketaan Latokarta-
nonkaarta Kehä I:lle, mikä parantaa Viikin yh-

Näkymä tulevasta Viikinmäestä Aleksanteri Nevskin kadulta. 
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teyksiä pohjoiseen ja vähentää liikenneruuhkia 
Pihlajamäentiellä.

Pihlajiston ostari ja länsireuna

Pihlajiston ostoskeskuksen toinen päivittäista-
varakauppa (K-market) lopetti toimintansa tänä 
syksynä. Ostarin vuokralaisena oleva Kesko on 
myös sanonut nyt tyhjillään olevan liiketilansa 
vuokrasopimuksen irti vuoden irtisanomisajal-
la. Kauppakeskuksen Keskolle kuuluvan osan 
omistaa CityCon Oy, jonka edustajan Pirjo 
Aallon mukaan tiloihin ei ole tulossa ainakaan 
pubia. On mahdollista, että tila jää tyhjilleen 
ainakin täksi ajaksi, ellei sopivaa vuokralaista 
löydy.
Pihlajiston länsireunaan, nykyisen teräsvaras-
ton paikalle kaavoitetun asuintalon ja liiketi-
lan rakentaminen (liiketilaa noin 600 k-m2) voi 
käynnistyä, kun varaston vuokrasopimus päät-
tyy noin viiden vuoden kuluttua. Heikki Rinne 
heitti ilmaan ajatuksen, voisivatko Pihlajiston 

nykyisen ostarin palvelut siirtyä tähän liiken-
teellisesti ja myös liikkeenpidon kannalta edul-
lisempaan paikkaan Jokeri-pysäkin yhteyteen. 
Pihlajiston ostoskeskuksen omistajat ovat 
teettäneet sen uudelleen rakentamisesta suun-
nitelmaluonnoksen. Suunnitelmaa ja esitystä 
asemakaavan muuttamiseksi ei olla kuitenkaan 
viety eteenpäin – ehkä nykyisestä taantumas-
ta johtuen. Ostarin tilalle voitaisiin rakentaa 
asuntoja, kivijalkaan liiketiloja ja puistoa. Ns. 
montun kattamisesta ja rakentamisesta ei Hei-
killä ollut tietoa. Sitä voisi miettiä ostarin tontin 
tulevaisuutta selvitettäessä. Mikäli ostarin ja 
Jokeripysäkin viereisen varastotontin raken-
tamisesta saadaan solmittua eri osapuolien 
kesken sopimus, on mahdollista, että nykyisen 
varastotontin rakentamista voitaisiin aikaistaa. 
Heikki lupasi informoida meitä suunnittelun 
etenemisestä. Hyvä niin, koska tässä on suun-
nittelijoille, asukkaille ja yrittäjille keskustelun 
paikka. 

Erkki Korhonen 

Rakentumassa olevaa Viikinmäkeä ja uusittu alikulkusilta. Kuva Anna-Lisa Korhonen.
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Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987
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Alku aina hankalaa lopussa…Tämä kansanvii-
saus on tähän mennessä pitänyt kirjaimellisesti 
paikkaansa. Työsuorituksen aloittanut ensim-
mäinen urakoitsija meni konkurssiin tehtyään 
puolitoista taloa valmiiksi. Pääasiallinen syy oli 
todennäköisesti se, että liike oli antanut urak-
katarjouksen, joka oli laskettu väärin. Hinnaksi 
olisi tullut noin 240 euroa as. neliömetrille sisäl-
täen arvonlisäveron. Kiinteistöyhtiö on julkinen 
hankintayksikkö, joka ei voi tulla vastaan neu-
votteluteitse, jos tarjouskirjeiden avauksen tai 
urakkasopimuksen tekemisen jälkeen urakoit-
sija toteaa tapahtuneen laskuvirheen. Toinen 
kilpailukierros johti urakkahinnan nousuun n. 
25%:lla. Urakkahinnan lisäksi tulee yhtiölle ra-
kennuttamiskuluja työsuorituksen paikallisval-
vonnasta ja mahdollisista lisä- ja muutostöistä. 
Välillisiä kuluja tulee kiinteistöyhtiölle työaikana 
saamatta jäävät vuokratuotot sekä asukkaiden 
muutosta sijaisasuntoihin aiheutuvat kulut.  Ko-
konaistyöajaksi tulee noin kolme vuotta.

PIHLAJISTON KIINTEISTÖT OY
Pentti Nurminen

Linjasaneeraus ja kylpy-
huoneiden peruskorjaus 
kiinteistöissä
Salpausseläntie 12-16, 18, Aulangontie 2, 8-10 yhteensä 11 taloa, 
joissa 385 asuntoa

Urakasta on nyt tehty puolet, asuntojen luku-
määrällä mitattuna.  Seitsemän talon viemärit, 
vesijohdot ja kylpyhuoneet on uusittu. Huoneis-
tokohtainen työaika on ollut 8-9 työviikkoa, joka 
on hyvää kansallista tasoa. Haastava työvaihe 
on ollut, kun siirryttiin korkeisiin taloihin, joissa 
on 8-9 asuinkerrosta sekä kaksi päällekkäistä 
kellarikerrosta lisäksi. Kellarikerroksissa sijait-
sevat talopesulat, saunaosastot, väestönsuojat 
ja verkkokellarit. Katutason liike- ja palvelutilat 
tuovat työsuoritukseen vaiheistamisessa vielä 
omat vaikeutensa.

Vuonna 2001 tehdyn kuntotutkimuksen tekijä 
ehdotti, että kiinteistöjen vesijohdot tulee uusia 
7-10 vuoden aikana, tämä tutkimustulos on nyt 
osoittautumassa hyvin tarkaksi ja perustelluksi 
ehdotukseksi, koska pieniä pistemäisiä vaurioi-
ta kylmävesivesijohdoissa on tullut esiin tähän 
mennessä useissa putkilinjoissa. Lisäksi on 
todettu viemärien toiminnassa suuria käyttöön 

liittyviä riskejä. 
Yhteistyö asukkaiden kans-
sa on sujunut todella hyvin. 
Sijaisasunnot on kaikille jär-
jestynyt eikä tähän liittyvästä 
muutto- ja väliaikaisjärjeste-
lystä ole kukaan ”kiukutellut”. 
Hyvin on ymmärretty, että 
vesi- ja viemärijohdot on ollut 
perusteltua uusia. Lisäarvo 
on tietysti asukkaan kannalta 
se, että kylpyhuone on linja-
saneerauksen yhteydessä 
peruskorjattu. 
Haaste tämä on ollut myös 
kiinteistöyhtiölle, koska tämä 
hanke toteutetaan kiinteis-

Kuvassa yksi uusittu kylpyhuone.
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töyhtiön tulorahoituksella, toisin sanoen asuk-
kailta ennakkoon ja myös jälkikäteen kerätyillä 
vuokratuloilla. Selvyyden vuoksi on todettava 
että veronmaksajan euroja ei tämän peruskor-
jauksen toteuttamiseen käytetä. Haastetta on 
riittänyt myös kiinteistöyhtiön toimihenkilöille, 
koska rakennuttajatehtävät on hoidettu oman 
työn ohella. Paikallisvalvojan tehtävät on hoita-
nut RI Kari Lehtinen. 
Kokemuksesta voidaan kertoa, että linjasanee-
rauksen on valmistauduttava huolella. Ensin on 
teetettävä riittävän laaja kuntotutkimus korjat-
tavista viemäreistä ja vesijohdoista rakennuk-
sen sisällä sekä viemäreistä rakennusten ulko-
puolella. Tämän jälkeen on hankeohjelman te-
kemiselle tarvittava vähimmäistieto olemassa. 
Ennen varsinaista suunnittelua on hyvä miettiä 
mitä korjataan ja miten, hankeohjelma tekemi-
sen yhteydessä tulee päätetyksi 80 % tulevista 
kuluista. Siksi hankeohjelman tekemiseen kan-
natta käyttää aikaa ja eri ammattilaisia. Tämän 
kohteen pääsuunnittelijana on toiminut arkki-
tehti Riikka Ahonen. Asialle on eduksi, jos ti-
laajan/rakennuttajan puolelta löytyy sellaista 
osaamista ettei suunnittelijat yksin tee ratkai-
suja tilojen käyttäjän tai maksajan puolesta. Ti-
laajan on pystyttävä ohjaamaan ja haastamaan 
suunnittelijoita etsimään korjausohjelmaksi 
vaihtoehtoisia ja tarkoituksenmukaisia ratkai-
suja. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puo-
liksi tehty.

Urakkaohjelman tekemiseen on myös paneu-
duttava huolella. Ei riitä, että kaupalliset asiat on 
tarkkaan määritelty. Aikataulu työsuoritukselle 
on osattava tehdä niin että se on riittävän haas-
tava, muttei kuitenkaan epärealistinen. Tärkeintä 
on tietysti tehdä urotöitä työsuorituksen loppu-
tuloksen osalta eikä aikataulun osalta.
Urakkakilpailun onnistuminen on myös mones-
ta asiasta kiinni. Työsuorituksen onnistuminen 
edellyttää, että pääurakoitsijan organisaatios-
ta löytyy ainakin yksi toimihenkilö jolta löytyy 
riittävä ammattitaito ja kunniahimo lopputu-
loksesta. Tämän kohteen osalta sellaiseksi on 
osoittautumassa Reno-Rakennus Oy:n projek-
tipäällikkö Seppo Heikkinen ja vastaava työn-
johtaja Ossi Rajanne. 
Linjasaneerauksen urakka-aikaa on vielä jäljellä 
14 kuukautta. Miten kirjoituksen alussa lainattu 
kansanviisaus jatkuu, jää nähtäväksi.

Pihlajisto 10.11.2009
Pentti Nurminen



1�

Pihlajamäen uusi nuorisopuisto avat-
tiin kesällä, ja se on jo saanut paljon 
nuoria kävijöitä. Ainutlaatuinen puis-
tokokonaisuus tarjoaa jokaiselle nuo-
relle jotakin.
 
Tyttöjen puisto
Tyttöjen puiston suunnitteluun osallistuivat vä-
rimaailmaa myöten tytöt itse. He pohtivat mitä 
tytöille tarkoitetussa puistossa pitäisi olla, ja 
sen pohjalta Tyttöjen puistossa on mm. amfi-
teatteri ja erilaisia keinuja sekä mahdollisuus 
harrastaa tanssia, teatteria ja taidetta. Viime 
kesänä tytöille järjestettiin kursseja, joissa teh-
tiin mm. hennatatuointeja, kankaanpainantaa ja 
helmikoruja. 

Latokartanossa nuorille on 
tekemistä ja tiloja

PIHLAJAMÄEN NUORISOPUISTO ON 
KANSAINVÄLISEN TASON LIIKUNTAPAIKKA 

Freestyleparkissa on Suomen suurin vertti-
ramppi

Freestyleparkissa voi harrastaa mm. 
skeittausta, BMX-pyöräilyä ja temp-
purullaluistelua, ja sieltä löytyy dirt-
rata. Puiston yhtenä vetonaulana on 
Suomen suurin vertti-ramppi. Frees-
tyleparkissa järjestettiin viime kesänä 
Skate-, BMX- ja Inline-kurssit. Nämä 
vauhdikkaat toiminnot on rajattu 
muusta puistosta istutuksin, maaval-
lein ja aidoin.

Teksti: Ulla Paukku
Kuvat: Hannu Nieminen

Taiteilua BMX-radalla.

Tyttöjen puistossa on keinuja moneen lähtöön.
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Areena on pelaajien paratiisi
Monitoimikentällä voi pelata mm. katukorista, 
futista ja katusählyä. Puiston alueella on myös 
runsaasti nurmialueita, joissa on mahdollisuus 
pelata vaikkapa. rugbya ja pesäpalloa tai har-
rastaa joogaa.

Nuorten kahvio – Pihlis café
Puiston reunalta löytyy nuorten kesäisin 
pyörittämä kahvio. Kahvion lisäksi raken-
nuksessa on info- ja ensiapupisteet sekä 
harrastus- ja pelivälineiden lainavarasto.

12 vuotta hanketta takana
1997  Nuorisopuisto-hanke ottaa ensi askeleen-
sa, kun Savelan sekeittipuisto rakennetaan.
2001   Nuorten Avoimissa Foorumeissa nuoret 
toivovat nuorille lisää liikunta- ja skeittipaikkoja 
sekä harrastusmahdollisuuksia tytöille. Syntyy 

ajatus nuoriso- ja liikuntapuistosta Helsingin 
koilliselle alueelle.    
2003  Pihlajamäen nuoriso- ja Tyttöjen puisto 
-hanke saa alkunsa. 
2003–2006  Tulevaisuusverstaissa, konsultti-
tapaamisissa, keskusteluissa ja suunnittelussa 
on mukana yli kaksisataa 7–25-vuotiasta lasta 
ja nuorta kouluista, nuorisotaloilta, tyttö- ja poi-
karyhmistä ja skeittipuistosta. Puistosuunnitel-
mat ovat esillä alueen asukkaille ja heidän mie-
lipiteitään kuullaan myös. 
2007  Puistosuunnitelma hyväksytään kaupun-
ginhallituksessa. 
2007–2009  Puisto rakennetaan 
Kesä 2009 Pihlajamäen nuorisopuisto otetaan 
käyttöön. Vetonauloja ovat kansainvälisestikin 
harvinainen Tyttöjen puisto sekä Suomen suu-
rin vertti.  

Kaupungin nuorisotyölliset palvelut tulevat ko-
konaisuudessaan lisääntymään Latokartanon 
nuorisotyöyksikön alueella tulevina vuosina. 
Yksikön alueella tilat Pihlajistossa ja Viikissä 
ovat nyt syksyllä 2009 kovassa käytössä ja 
Pihlajamäen nuorisopuiston ensimmäinen kesä 
on onnistuneesti takana. Lisäksi nuorisotyötä 
tehdään alueilla myös tilojen ulkopuolella, näin 
erityisesti Pihlajamäessä ja Viikissä.
 Sen sijaan Pihlajamäen nuorisotalo on ollut 
suljettuna käytännössä koko kuluneen vuoden, 
mutta uskon että saamme toiminnan täyteen 
vahtiin Pihlajamäessä syksyllä 2010. On toki 
sanottava, että noin puolentoista vuoden käyt-
tökatko on alueen näkökulmasta tuntuva. Pit-
kälti Pihlajamäen tilakysymyksestä johtuen toi-
mintamme Pihlajistossa on ollut aiempia vuosia 
mittavampaa. 
Pihlajamäen remontin valmistuessa siirrämme 
resurssia Pihlajistosta takaisin Pihlajamäkeen. 
Tavoitteenamme kuitenkin on, että tässäkin 
tilanteessa tulemme tarjoamaan Pihlajistossa 
alueen nuorille toimintaa ja erilaisia tekemisen 
mahdollisuuksia. Tarjonnan laajuus hahmottuu 
vasta vuoden 2010 syyspuolella, mutta erityi-
sesti Viikinmäen kasvu luo toiminnan kehittämi-
seen lisää tarpeita. Pihlajamäen nuorisopuisto 
on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolle ei löydy 
vertailu kohtaa koko Suomesta, ehkei muual-

LISÄÄ UUDISTUKSIA LUVASSA!

takaan. Kehitämme puistoa edelleen ja kesä 
2010 tulee tarjoamaan entistä runsaamman 
tarjottimen niin alueemme nuorille kuin nuoril-
le laajemminkin. Tavoitteena on, että puisto on 
auki toukokuun puolesta aina koulujen alkuun 
asti.
Latokartanon alueen nuorisotyö on ollut isojen 
muutosten kourissa viimeisten vuosien aikana, 
on rakennettu ja korjattu, on suljettu ja avattu. 
Mutta aluekin muuttuu ja tässä muutoksessa 
nuorisotyö pyrkii pysymään tiukasti mukana. 
Jos sinulla on toiveita tai ideoita nuorisotyöhön 
liittyen, otathan minuun yhteyttä!

Miki Mielonen
toiminnanjohtaja
Latokartanon nuorisotyöyksikkö 
miki.mielonen@hel.fi
p.041 512 17 34
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Meluaita
Asukasyhdistyksemme laati yhdessä As Oy Pih-
lajiston Rivitalot hallituksen kanssa syyskuussa 
kaupungille kirjelmän, jossa esitimme Lahden 
moottoritien meluhaitan virallista tutkimusta ja 
tutkimusten mukaisia toimenpiteitä.
Lokakuussa saimme vastauksen, jossa tode-
taan, että Salpausseläntie 2:ssa sijaitsevan 
rivitalon pihassa melutaso ylittää selvästi 55 
desibelin ohjearvon. Lahdenväylän kehittämis-
suunnitelmassa (2001) on Pihlajiston kohdalle 
esitetty 3-4 metrin korkuista meluestettä. Ra-
hapulan vuoksi Uudenmaan tiepiirillä, jolle pää-
vastuu meluesteiden rakentamisesta kuuluu, ei 
ole vuosiin ollut riittäviä määrärahoja erillisten 
meluesteiden rakentamiseen. Lisäksi alue on 
ongelmallinen, koska tonttien pihatasot ovat 
huomattavasti Lahdenväylää korkeammalla. 
Nopein tapa vähentää meluhaittaa olisi raken-
taa Lahden väylän pohjoispuolelle suunniteltu 
kuusikerroksisten toimitilarakennusten (KTYO) 
korttelialue, jonka toteutusaikataulu ei kuiten-
kaan ole tällä hetkellä selvillä.
Helsingin kaupunki seuraa liikennemelutilannet-
ta viiden vuoden välein tehtävällä ympäristöme-
ludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukaisella 
meluselvityksellä. Seuraavan kerran meluselvi-
tykset päivitetään kesään 2012 mennessä.

Uusi jalankulkusilta Vantaan joen yli
Lokakuun alussa avattiin Pikkukosken etelä-
puolelle Vantaan joen ylittävä kevyen liikenteen 
silta. Silta on teräsrakenteinen puukantinen sil-

Kulmilta ta, jonka jännemitta on 48.8 metriä pitkä. Sillan 
avaamista kuvaavan sinisen nauhan leikkasivat 
yhdessä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sau-
ri ja rakennusviraston osastopäällikkö Osmo 
Torvinen, joka myös piti puheen. Paikalla oli 
runsaasti paikallisia asukkaita ja muuta väkeä. 
Noin 70 halukkaalle varattu lohisoppa loppui 
kesken. Tilaisuutta juhlistettiin myös säkkipillin 
soitolla.
Pitkään odotetulle sillalle pitäisi keksiä sopiva 
nimi, nimiehdotuksia voi jättää asukasyhdis-
tyksen hallituksen jäsenille.

Silta on juuri virallisesti avattu.

Kuvassa insinööritoimisto Pontek Oy:n suunnittelema silta 
avajaispäivänä.

Gardenia
Kiinnostaako Gardenian kurssit ja tapahtumat? 
Siellä järjestetään erilaisia teemakursseja, opas-
tettuja kierroksia kasvihuoneessa ja luonnossa 
sekä luentoja. Lue lisää gardenian nettisivuilta.

Jouko-kaupunginosalinja
Jouko-kaupunginosalinjat aloittivat liikennöin-
nin vuoden alussa. Matalalattiaisia pikkubusse-
ja liikennöi yhteensä 25 linjalla, ja niistä kolme 
liikennöi kutsujen perusteella. Suunnittelussa 
on huomioitu erityisesti iäkkäiden, liikuntara-
joitteisten ja apuvälineiden kanssa liikkuvien 
tarpeet. Tarvittaessa kuljettaja auttaa sisään ja 
ulos autosta. Bussiin on esteetön pääsy niin 
pyörätuolilla, rollaattorilla kuin lasten vaunuil-
la. Myös painavat ostokset kulkevat Joukolla 
sujuvasti kaupasta kotiin. Maksu on normaali 
kertamaksu. Liikennöinti tapahtuu pääasiassa 
klo 8 – 16 tunnin vuorovälein, joka päivä samaa 
reittiä ja aikataulua noudattaen. Aikatauluissa 
on otettu huomioon mm terveysasemien ja la-
boratorioiden aukioloajat
Meidän alueellamme liikennöi linja J71, joka 
ajaa Pihlajiston ja Malmin väliä kierrellen Pihla-
jamäessä. Pihlajiston päätepysäkki on Pyynikin-
tie 5. Aikataulu löytyy HKL:n sivuilta aikataulut 
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Roskat pois
Salpausseläntie 13 asukas, Martti Roivas kertoi 
keränneensä roskat pois heidän talonsa takana 
olevalta tyhjältä tontilta useaan otteeseen viime 
kesänä. Kiitos Martti, kun pidät ympäristöä siis-
tinä. Martti ehdottaa roskapönttöä tontin lähei-
syyteen, jotta roskat päätyisivät siihen eivätkä 
maastoon. Pihlajistossa tarvittaisiin muutenkin 
lisää roskapönttöjä kulkuväylien varrelle. Ros-
ka päivässä on hyvä periaate, toteuttakaamme 
sitä periaatetta omassa elämässämme.

Elämään sisältöä
Toimitukseen soitti alueellamme asuva 84 vuot-
ta täyttävä harrastaja-taiteilija ja painotti, että 
kukaan ei ole liian vanha aloittaakseen uuden 
harrastuksen. Leskeksi jäätyään hän ryhtyi ai-
kansa surtuaan toteuttamaan lapsuuden maa-
laushaavettaan. Vuoden lamaannuksen jälkeen 
hän totesi, että itse täytyy ottaa itseään niskasta 
kiinni. Ihminen voi paremmin, jos on elämässä 
sisältöä, se voi olla laulu, jumppa, ruuanlaitto 
tai mikä muu tahansa oma juttu, unohtamatta 
liikunnan tärkeyttä. Ei saa jäädä yksin kotiin, 
mene toisten joukkoon. 

Nimimerkki kokemusta on

ja reitit/Jouko-kaupunginosalinjat tai Helsingin 
joukkoliikenteen aikataulut kirjasta. Kutsujen 
perusteella liikennöivät J84, J74 ja J60 omilla 
alueillaan.

Nimitys
Pihlajisto Huollon uutena toimitusjohtajana/
isännöitsijänä on 1.11.2009 aloittanut Anna-Lii-
sa Limmonen. Toivotamme hänet tervetulleeksi 
työskentelemään alueellamme. 

Uusi puu Salpausseläntielle
Viikolla 46 Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton työmiehet ja yksi naispuolinen työasuun pu-
keutunut autoineen ilmestyivät Pihlajiston os-
toskeskuksen eteen. He aloittivat uuden, ison 
puun istutuksen entisen kaadetun puun tilalle. 
Satuin olemaan sopivasti paikalla ja valokuvasin 
puunistutustyön vaiheita. En tiedä onko istutet-
tu puu juurakkopahkuroineen vaahtera, jalava 
vai lehmus, mutta hyvän työn he tekivät. Viher-
kasvithan yhteyttäessään luovuttavat ilmaan 
happea ja yhtenäinen puurivistö ostarin edessä 
suojaa jalankulkijoita viimalta ja talven lumitu-
iskuilta osaltaan. Viherrakentamisella lisätään 
ympäristön viihtyisyyttä ja puiden lehvästöt 
ovat kauniita väreissään eri vuodenaikoina.
Kiitos kaupungin rakennusviraston puisto-osas-
tolle hyvästä työstä ja toivon, että puun kasvu 
lähtee suotuisasti käyntiin, huolimatta siitä, että 
istutusajankohta on näinkin myöhään syksyllä.

Heikki Koivisto, 
pihlajistolainen vuodesta 1991

Kuultua

MUKAVAA

JOULUA
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Mangrove-puiden 
istutusta ja telttailua 
savannilla Senegalissa
Pihlajistolainen partiolainen Manta Korhonen 
osallistui partiolaisten järjestämän Woomal-
kumppanuushankkeen leirille 24.7.-9.8.2009 Se-
negalissa. Woomal on Suomen ja Senegalin par-
tiolaisten välinen kolmevuotinen kumppanuus-
hanke, joka on alkanut keväällä 2009. Hankkeen 
nimi on wolofin kieltä ja tarkoittaa kehitystä. 
Hanke edistää kestävää kehitystä Senegalissa 
organisoimalla ympäristökasvatusta sekä järjes-
tämällä mikroluottoja ympäristöllisesti kestäville 
pienyrittäjyyshankkeille. 
Woomal on myös osa Pihlajamäkiläisen partiolip-
pukunta Aarnivalkeiden toimintaa tulevana vuon-
na. Lippukunnan nuorimmatkin jäsenet pääsevät 
kokemaan senegalilaista elämänmenoa ja par-
tioperinteitä tammikuussa järjestettävällä retkel-
lä. Alla oleva matkakertomus antaa kuvan siitä, 
kuinka yhteistyö suomalaisten ja senegalilaisten 
partiolaisten välillä viime kesänä sujui.

Perjantai 24.7.
Ikimuistoinen reissu Senegaliin alkoi herätyskel-
lon pirinällä perjantaiaamuna kello 3:30. Kello 5 
saavuin lentokentälle, jossa odotti värikäs jouk-
ko vielä tuntemattomia partiolaisia. Tunnelma oli 
jännittynyt ja iloinen. Kahden pitkän lennon jäl-
keen laskeuduimme Dakariin. En osannut kuvi-
tella, miltä kuumuus todella tuntuu, vaikka tiesin 
lämpötilan pysyvän tasaisesti 30 asteen yläpuo-
lella. Bussimatka kentältä Rufisquen partiokes-
kukseen taittui railakkaasti paikallisten partio-
laisten kanssa senegalilaiseen tapaan laulaen ja 
rummuttaen. 
Lauantai 25.7.
Päivä kului odotellessa ja totuttautuessa paikal-
liseen elämäntapaan. Leiriohjelmaa ei suunnitel-
tu tarkasti kellon mukaan, vaan ohjelmat tapah-
tuivat, jos tapahtuivat, aamupäivän tai iltapäivän 
aikana. Komean avajaisseremonian jälkeen ih-
mettelimme Rufisquen keskustan menoa ja yri-
timme parhaamme mukaan selvitä kulttuurisho-
kista. Kaupungin hajut, äänet, värit, roskaisuus, 
tungos, köyhyys ja ihmisten uteliaisuus pistivät 
kokeneenkin matkaajan pään pyörälle.
Sunnuntai 26.7.
Päivä alkoi musikaalisella bussimatkalla Dakarin 
keskustaan. Museovierailun ja käsityöläismark-

kinoilla vaeltelun jälkeen isännät toteuttivat toi-
veemme ja veivät hikiset suomalaiset Dakarin 
rannalle. Uiminen Atlantin suolaisessa vedessä 
oli taivaallista. Rannalla kävi ilmi, että valtaosa 
senegalilaisista ei osaa uida, joten iltapäivä kului 
uinninopettajana toimiessa. 
Maanantai 27.7.
Aamulla nousimme kuumuutta uhaten kahteen 
leiribussiin ja suuntasimme kohti kilpikonnien 
suojelupuistoa ja Lac Rosea, jonka kuuluisi olla 
punainen järvi. Korkean suolapitoisuuden vuoksi 
järvessä pystyi kellumaan hauskasti, mutta ve-
den väri oli lähempänä ruskeaa kuin punaista. 
Matkamuistoksi järvestä jäi iholla kutiseva ihot-
tuma.
Tiistai 28.7.
Tiistaina suuntasimme MBoron leirintäalueelle, 
jossa tulisimme viettämään telttaillen seuraavat 
viisi päivää. Matkan varrella vierailimme kemi-
kaalitehtaassa, joka on hyvä esimerkki ympä-
ristön kehnosta tilasta Senegalissa. Alueella 
kaivetaan fosforia 40 metrin syvyydestä samalla 
tuhoten luonto 10 km² alueelta. Kaikki lähistön 
kylät on siirretty muualle ja tehtaan arvion mu-
kaan alue on jälleen asuinkelpoinen 200 vuoden 
kuluttua. Täällä todella tarvitaan tietoa ympäris-
tönsuojelun merkityksestä.
Keskiviikko 29.7.
Ensimmäinen työpäivä leirialueella. Heräsimme 
aikaisin auringon noustua ja jakauduimme kol-
meen työryhmään. Kaksi ryhmistä lähti istutta-
maan puita ja yksi suuntasi rakentamaan par-
tiolaisille uutta koulutusrakennusta. Paikallisten 
partiolaisten toimenkuva on erilainen kuin Suo-
messa. He kouluttavat nuoria ammatteihin ja 
partioleirien aktiviteetitkin ovat usein yleissivis-
täviä: Johtajat opettavat lapsille muun muassa 
matematiikkaa ja englantia. Pimeän tullen vie-
timme suomalaista iltaa ja söimme hernekeittoa 
ja lettuja.
Torstai 30.7.
Aamu alkoi eukalyptuspuiden istutuksella lähi-
ympäristöön. Puolenpäivän aikaan aurinko po-
rottaa Senegalissa jo niin kuumasti, että töiden 
teko on lopetettava ja aloitettava siesta. Suunta-
simme töiden jälkeen läheiselle rannalle vilvoit-

Teksti: Manta Korhonen
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toivottaa asiakkailleen ja alueen asukkaille

Rauhallista Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 2010!

telemaan ja uimaan. Valtavat aallot pyörittivät 
uimareita rantaa kohti ja taitavimmat pääsivät 
vatsasurffaamaan aallon harjalle. Afrikka on lu-
moava.
Perjantai 31.7.
Töiden jälkeen pääsimme visiitille MBoron kau-
punkiin. Halukkaat saivat mahdollisuuden teet-
tää paikallisen asun mittojen mukaan räätälillä. 
Illalla osallistuin senegalilaisen leiriläisen järjes-
tämälle djembe-rumpukurssille, jossa opettelim-
me coucou-rytmin soittamista. 
Lauantai 1.8.
Tänään minulla oli keittiövuoro. Aloitimme lou-
naan valmistuksen heti aamupalan jälkeen, sillä 
senegalilaista ruokaa tehdään hartaasti ja ruuan 
valmistukseen käytetään paljon aikaa. Lukuis-
ten työvaiheiden välissä keitetään teetä ja ehkä 
myös letitetään tukkaa. Meillä nälkäisillä suoma-
laisilla oli ensimmäisinä päivinä vaikeuksia ym-
märtää tätä, mutta päivien edetessä odotteluun 
tottui. Asiat tapahtuvat kun on niiden aika. 
Sunnuntai 2.8.
Aamulla pakkasimme tavarat minibussien ka-
tolle ja suuntasimme kohti sisämaassa sijait-
sevaa Diourbelia. Pystytimme teltat paikallisen 
partiokeskuksen terassille ja nautiskelimme en-
simmäisestä lounaasta valkoisten pöytäliinojen 
ääressä. 
Maanantai 3.8.
Lounaan jälkeen järjestäydyimme paikallisten 
lasten kanssa kulkueeseen, jonka tarkoitukse-
na oli tiedottaa kylän asukkaille jätteiden vaa-
roista ja kierrätyksestä. Karnevaali sai katujen 
varsilla oleskelleet ihmiset tanssahtelemaan ja 
iloitsemaan. Valmistamamme valistuskyltit jäivät 
kuitenkin värikkäiden afrikkalaisten hameiden 

varjoon ja iskulauseet väistyivät perinteisten lau-
lujen tieltä.
Tiistai 4.8.
Jälleen yksi matkapäivä takana. 160 km matka 
Diourbelista etelän suistoalueelle Fimelaan kesti 
yli viisi tuntia. Matkanteko pysähtyi säännöllisen 
epäsäännöllisesti milloin mistäkin syystä. Usein 
syynä seisaukseen olivat paikalliset poliisit, jotka 
perivät sakkoja bussien ylipainosta. Yksi pysäh-
dyksistä tehtiin Diofiorin terveyskeskuksessa, 
jonka rakentamista suomalaiset partiolaiset ovat 
rahoittaneet. Toisinaan seisahduttiin keräämään 
onnea tuottavia oksia tai vain tervehtimään tut-
tavia. 
Keskiviikko 5.8.
Aamupäivällä tutustuimme alueen kyliin hevos-
kärryillä. Meillä oli kunnia vierailla maan ensim-
mäisen presidentin Léopold Sédar Senghorin 
synnyinkodissa. Lounaan jälkeen lähdimme 
istuttamaan uhanalaisia mangrove-puita. Puut 
istutettiin mereen, joten kahlasimme ranskalais-
ten partiolaisten kanssa reisiä myöten mudassa 
istuttaen taimia samalla kun miljoonat simpu-
kankuoret raapivat nilkat verille. Työ on kuitenkin 
tärkeää, sillä puilla on suuri merkitys alueen luon-
non monimuotoisuuden säilymisen kannalta. 
Torstai 6.8.
Aamulla hyvästelimme Fimelan. Ennen lähtöä 
teimme veneajelun lähialueelle ja saimme ihas-
tella täysikasvuisia mangrove-puita. Toivotta-
vasti meidänkin istuttamamme taimet kasvavat 
yhtä suuriksi ja komeiksi. Retkilounaan jälkeen 
vierailimme Bandian kansallispuistossa. 
Perjantai 7.8.
Viimeinen kokonainen leiripäivä vietettiin 
Goréen orjasaarella Dakarin edustalla. Saarelta 
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löysin reissun ensimmäiset postikortit. Histori-
allinen päivä merituulen vilvoittamalla saarella 
oli mukava päätös onnistuneelle reissulle. 
Lauantai 8.8.
Viimeinen aamu. Monelle kirposivat kyyneleet 
silmiin loppuseremoniassa Tää ystävyys ei rau-
kene -laulun aikana. Aamupäivän aikana vaih-
dettiin kiivaasti osoitteita ja puhelinnumeroita. 
Myös huivit vaihtoivat omistajaansa ja senega-
lilaisten kaulassa komeilivat sinivalkoiset värit. 
Matkapäivän suurin haaste oli saada taivuteltua 
lentokentän virkailijat hyväksymään ostamiem-
me djembe-rumpujen laskeminen käsimatka-
tavaroiksi. Väsyneitä suomalaisia odotti pitkä 
kotimatka halki ilmojen.

Manta partiohuivi kaulassa.

Lue lisää osoitteessa www.partio.fi/woolman ja www.aarnivalkeat.fi

Asukasyhdistyksen 14.11. perinteinen teatterimat-
ka suuntautui tänä vuonna Forssaan. Ulla Gustafs-
sonin luotsaamalle retkelle osallistui 50 innokasta 
teatterin ystävää Pihlajistosta ja Viikinmäestä.
Matkaan lähdettiin totuttuun tapaan Salpausse-
läntien päästä, bussi oli viimeistä paikkaa myöten 
täynnä. Ensimmäinen pysähdys oli Humppilassa, 
ostosparatiisissa, joka on rakennettu Iittalan lasi-
tehtaan ympärille. Siellä meille järjestyi tilaisuus 
paitsi ostoksiin myös seurata lasipuhaltaja Reima 
Maarosen työskentelyä. Hän muotoili kuumasta 
lasimassasta tottuneesti eläinhahmoja. Kaksi lasi-
lintua istutettiin alustaan, johon tuli tuikkukynttilälle 
oma paikka. Toinen eläinhahmo oli puhaltamal-
la valmistettu hirven pää, joita on myynnissä mm 
Stockmannin tavaratalossa. 
Humppilasta matka jatkui Forssan keskustaan ja 
edelleen hotelli Rantasipin ravintolaan. Tarjolla oli 

Teatteriretki Forssaan
todella herkullinen seisova pöytä, ruoka oli hyvää 
ja sitä oli riittävästi. Ehtivätpä jotkut ruuan nauttimi-
sen ja seurustelun ohella käväistä baaritiskilläkin.
Illan teatteriesitys oli Neil Simonin kirjoittama ja 
Pekka Laran ohjaama farssi ”Juoruja”. Näyttämöl-
lä möyhitään juoruissa, joiden todenperäisyydestä 
ei ole syntyneessä sopassa enää kovinkaan paljon 
merkitystä. ”Juttu lähti siitä, että minä sanoin hä-
nelle, että me ei kerrota kenellekään”. Vauhdikkaan 
koheltamisen ja sekoilun jälkeen saatiin tarina on-
nelliseen päätökseen.
Kotimatka sujui nopeasti. Matkan aikana pidettiin 
arpajaiset, jonka tuotto menee asukasyhdistyksen 
toiminnan tukemiseksi. Kotinurkilla olimme vielä 
saman vuorokauden puolella.

Anna-Lisa Korhonen

Koulun kuulumisia
Pihlajiston ala-asteen lukuvuosi on lähtenyt 
vauhdikkaasti käyntiin. Perustyön lisäksi meillä 
on meneillään erilaisia viihtyvyyteen ja turvalli-
suuteen liittyviä hankkeita.
Viime lukukaudella aloitettu VERSO-toiminta on 
jatkunut ja lisää sovittelijoita on syksyllä koulu-
tettu. VERSO tarkoittaa vertaissovittelua, jossa 
koulutetut oppilaat toimivat pienten riitojen so-
vittelijoina. Joko oppilaat tai aikuiset voivat tilata 
sovittelun ja se käydään määrätyssä tilassa tiet-
tynä ajankohtana. Sovittelun tavoitteena ei ole 
löytää syyllistä tai määrätä rangaistusta, lisäksi 
toiminta perustuu kaikkien vapaaehtoisuuteen. 
Lähes kaikki sovittelut ovat onnistuneet ja seu-
rannassa viikon päästä on voitu todeta, että riita 
on myös loppunut.
Olemme osallistuneet myös valtakunnalliseen 
KiVa Koulu-hankkeeseen, jossa henkilökunnalle 

annetaan valmiuksia kiusaamisen ehkäisyyn ja 
kiusaamistapausten käsittelyyn. Hankkeen avul-
la pyritään luomaan kouluun kiusaamisen tuo-
mitseva ilmapiiri esimerkiksi erilaisten pelien ja 
ohjelmien avulla. VERSO ja KiVa eivät ole pääl-
lekkäisiä vaan toisiaan tukevia toimintoja. Edel-
linen keskittyy pieniin riitoihin ja jälkimmäinen 
vakavampiin erimielisyyksiin.
Lukuvuoden teemana on kolmatta vuotta ollut 
turvallisuus. Kouluympäristön turvallisuutta on 
käyty läpi oppilaiden kanssa ja tänä vuonna on 
paneuduttu mm. paloturvallisuuteen. Valmiuksia 
kohdata erilaisia turvallisuutta uhkaavia tilanteita 
on kehitetty ja niihin annetaan henkilökunnalle 
koulutusta.
Tiedottamisessa olemme lähteneet käyttämään 
Wilma-ohjelmaa, jota voisi kuvata vaikkapa säh-
köiseksi reissuvihkoksi. Oppilaiden poissaolojen 
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ilmoittaminen ja muu tiedotus voidaan hoitaa 
milloin ja kuinka monta kertaa tahansa päivän 
aikana. Vanhemmat voivat käydä lukemassa 
tiedotteet vaikkapa työpaikallaan. Tiedä sitten 
ovatko oppilaat niinkään iloisia reaaliaikaisesta 
tiedonkulusta. Perinteistä reissuvihkoa käyte-
tään edelleen ja kuukausitiedotteet kulkevat rep-
pupostissa, kaikilla perheillä kun ei ole tietolii-
kenneyhteyksiä.
Tulevaa lukuvuotta odottelemme jo mielenkiin-
nolla. Ekaluokkalaisia on tulossa ainakin kah-
den luokallisen verran ja he pääsevät tekemään 
koulu-uransa ensimmäisen kielivalinnan. Näillä 
näkymin opetuslautakunta päättää, että kou-
lussamme aloitetaan varhennettu saksan kielen 
opetus. Tämän valinneet oppilaat aloittavat sak-
san kielen luvun jo ensimmäisen luokan kevääl-
lä, tosin ei tietenkään sillä vauhdilla ja intensi-
teetillä kuin kolmasluokkalaiset aloittavat kielen 
opiskelun.
Tällä hetkellä jännitetään sikainfluenssan leviä-
mistä ja odotetaan rokotuspartion saapumista 

Valokuvia matkan varrelta

koululle, eli ei täällä aika pitkäksi käy! Vielä kun 
tulisi lunta ja joululoma koittaisi. 

Hyvää loppuvuotta toivottaen

Ari Vainikka, rehtori, Pihlajiston ala-aste

Pihlajapäivää vietettiin 6.9.2009
Lavalla Stadin juhlaorkesteri.

Peppi Pitkätossu ja juontaja Mauri 

Tahvanainen torvineen estradilla.
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Viikin kirjaston edessä oleva Villu 

Jaanisoon ympäristöteos "Kaikki on 

mahdollista" paljastettiin 1.10.2009 

Viikin kirjaston 10-vuotissynttärin 

kunniaksi.
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Jo perinteeksi muotoutuneet itsenäisyyspäivän kynttilät 

"Maailman synty" -patsaan ympärillä. Perinteet luovat 

turvallisuutta.
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Asukkaiden 
keväällä kylvämät 
kehäkukat ilahduttivat 
kyläkuusen ympärillä.
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www.kauneushoitolatuulikki.fi
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Pihlajiston
sivuapteekki

Palvelemme ma–pe klo 9. 30–17.30
Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki

Puhelin (09) 350 7850, fax (09) 3507 8555

Pihlajiston sivuapteekki on lähiapteekkisi,
joka tarjoaa asiantuntevaa ja yksilöllistä

palvelua. Tervetuloa!

Kanta-asiakkaaksi liittyminen kannattaa
sillä saat huomattavia etuja. Lisätietoja

www.kontulankaarenapteekki.fi

Sivuapteekin väki toivottaa 
asiakkailleen hyvää joulua!

Meiltä löydät viihdettä, 
jännitystä ja mielihyvää
nopeasti ja vaivattomasti 

aamusta iltaan.

Palvelemme 
jouluaatto: 7.30–13
joulupäivä: suljettu
Tapaninpäivä: 9–21  

Rauhallista
 Joulun aikaa. 

Tapaninpäivä: 9–21  

R-kioski T:mi Anne Suni, Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki, puh. 09-387 9793
Avoinna: ark. 7.30–21, la 8–21, su 9–21.
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Joka toinen perjantai live-karaoke ja 
joka toinen perjantai karaoke
Lauantaisin elävää musiikkia

Huom! Osoite muuttunut.

Narikka 1,54  Keikat alkavat n. klo 22.30 
Meripihkantie 1-3, Pihlajamäen ostari

Aukioloajat ma-to 10.00-01.00, pe-la 10.00-03.00, su 10.00-01.00 
Keittiö auki ma-pe klo 10-20 ja la-su klo 12-20

 Joulun aukioloajat:  24.12. 10-19, keittiö suljettu
  25.12. 17-03, keittiö suljettu
  26.12. 10-03, keittiö 12-20
  27.12. 10-01, keittiö 12-20

 


